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74-) İlla ibliys* istekbere ve kâne minel kâfiriyn;
İblis müstesna;
(bilincine dayanarak) benlik tasladı ve hakikat
bilgisini inkâr edenlerden (karşısındakinin
hakikatini göremeyenlerden) oldu.
38 - SÂD
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

ER RAKIYB...
Her birimi Esmâ'sıyla yarattığı için her an
onunla olarak kontrol altında tutan.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Hz. Aişe radıyallahu anha'nın anlattığına göre,
"Kendisine bir dilenci uğramıştır, o da bir parça
ekmek vermiştir. (Bir müddet sonra) üstü başı
düzgün, kıyafeti yerinde bir dilenci daha
uğramıştır. Hz. Aişe onu oturtup yemek
yedirmiştir. Kendisine bunun sebebi sorulunca
şu açıklamayı yapmıştır: "Resûlullah
aleyhissalâtu vesselâm: "İnsanlara mevkilerine
göre ikramda bulunun" buyurmuştu.""
[Hadis]

"EŞİTLİK ??
Hepimiz eşitlikten bahsederiz. Gerçekte bu
varlıkta eşitlik diye birşey asla ve asla var
olmamıştır yoktur. Kimi zenginden doğar kimi
fakirden doğar, kimi köyde doğar kimi kentte
doğar. Kimi çok akıllı doğar kimi çok akılsız
doğar. Eşitlik diye birşey varlıkta mevcut
değildir. Allah dilediğini dilediği gibi meydana
getirir. Ve dilediği şekilde meydana getirdiği gibi
ona sual soracak bi ikinci varlıkta yoktur.
Yaptığından sual sorulmaz ona. Yaptığından
sual sorulmaz demek, o yaparda ona niye bu
sorulmaz değil. Zaten sual soracak ikinci bir
varlık yoktur. Sual diye birşey olmaz!"
Üstad Ahmed Hulûsi

"Seven sevdiğinden şikâyetçi olmaz"
Hz. Ali

"Taassup anlayışı ile yaşayan genel ve köklü
bir değişime hazır değildir."
Ahmed F. Yüksel

İçimdeki yabancı.
Ahmed F. Yüksel

"Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderinden sonra,
ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir."
Günün Sorusu

"Şeytanda insandaki özelliklerin birisi hariç
hepsi vardır.Şeytanda eksik olan tek nimet
Aşk..Şeytanın insanı çekememesi
aşksızlığındandır."
Şems Tebriz'i

"Öfke rüzgar gibidir, Bir süre sonra diner; ama
birçok dal kırılmıştır bile"
Mevlana

Tekâmül hızları ve güçleri farklı farklı olduğu
için "zamanın gelişi" belirsizdir. Belirsizlik, buna
rağmen "merkez'de olanın" bilgisi dahilindedir;
merkezde olan hiç hareket etmeyen harekettir.
Bütün hareket onun çevresindedir ve hareketin
sebebi de kendisidir. "Büyük Sükûnet",
zamanların zamanını belirleyen olarak, her
varlık ve eşyanın değişim çemberine doğru
cezbedilmesini kendi sükûneti içinde eksiksiz
bir şekilde sağlar.
Ergün Arıkdal

Özü gülmeyenin yüzü güler mi?
Neşet Ertaş

Birinin gerçek yüzünü görmek istiyorsan,
Kendisine hiçbir iyiliği dokunmayan birisine
nasıl davrandığına bak.
Paulo Coelho

İstanbul bugün son günlere
nazaran biraz soğuk, 8 derece,
gri ve aralıklı yağışlı. Yarın hem
güneş görülür, hem de tekrar 1112 dereceye yükselir. Bir sonraki yağış
cumaya.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- stad AH ED H L S 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- NEBİ-VELÎ-VAHİY-İLHA
- http://radyoyansimalar.com/
- @haykavi: Nasr2-) Ve raeytenNâse
yedhulûne fiy diynillâhi efvâcâ; İnsanları öbek
öbek Allâh'ın dinine girer hâlde gördüğünde
- Astrolojide Şubat ayı..
- Kadınların kendini kanatma kabiliyeti
- Apple akıllı saat üretecek
- Şifreyi 3 kez yanlış giren yandı
- İsmet BERKAN - Yeni cesur dünyanın
tüketicisi olmaya... - Hürriyet - Yeni nesil GDO teknolojisi ve bilimsel
gerçekler

- Sizden Size
- www.okyanusum.com

